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Už léta se někteří výrobci loveckých zbraní snaží nabízet také speciální brokovnice 
pro dámy – střelkyně. Trh s těmito modely zřejmě není příliš lukrativní, a tak jejich 
snaha bohužel často sklouzává k více či méně povedeným úpravám stávajících 
provedení. Tak lze často vidět standardní modely se zkrácenou pažbou, 
či – což je ještě horší – pažbou jen pestře kolorovanou.   

Dámské brokovnice Syren
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IC, Mod, Imp Mod a Full) zajišťuje ne-
jen menší rozptyl broků, ale příznivě 
ovlivňuje také zpětný ráz a zdvih. Čoky 
dovolují i střelbu ocelovými broky. Závěr 
se uzamyká klasicky rotací do zadní 
části hlavně, pouzdro závěru i pouzdro 
spoušťového ústrojí jsou z duralu. 

Dvoudílnou syntetickou pažbu a celý 
systém zbraně včetně hlavně kryje 
měkký povlak v kamufláži Max 5. Roz-
měry pažby XLR5 jsou šity na míru 
lovkyním, které mají většinou kratší 
ruce, delší krk a menší ruku než muži 
a jinak uspořádanou také oblast mezi 
ramenem a  hrudníkem. Sklon pažby 
a  výška i  délka lícnice Monte Carlo 
jsou voleny tak, aby tvář střelkyně byla 
v přímé linii s ventilovanou lištou nad 
hlavní a zpětný ráz výstřelu směřoval 
přímo dozadu (ráz tlumí také zvýšená 
botka z měkké pryže). Pohodlné držení 
a  správnou polohu prstu na spoušti 
podporuje výrazná, strmější pistolová 
rukojeť a  kratší vzdálenost spouště 
od ní. 

Kapacita nábojové schránky je al-
ternativně 3 nebo 5 nábojů. Lovecká,  

Italská firma Caesar Guerini se roz-
hodla pro jinou cestu. Tato prémiová 
značka spolu se svou ekonomickou 

dcerou Fabarm v roce 2014 založila divi-
zi, jejímž cílem je připravovat produkty 
konstruované speciálně pro dámy, a to 
z hlediska rozměrů zbraně, hmotnosti 
a  jejího rozložení a  v  neposlední řadě 
geometrie pažby a přilícitelnosti. Divizi 
dala do vínku heslo konec kompromisů, 
už žádné pestré barvení alternativních 
pažeb, ale zodpovědná tvorba designu 
zbraní přesně pro potřeby žen – a řízená 
ženami. Stavbu zbraní i  jejich výrobu 
v  zájmu potřeb a  požadavků střelkyň 
tedy zastupuje ženský management, 
tým Pro-Staff ladies. 

V současné době se už pod značkou 
Syren nabízí řada modelů brokovnic 
dobře padnoucích dámám. Lovecké 
(polní ) modely reprezentují zejména 
brokové kozlice Syren Magnus, Tempio, 
Tempio Light, Elos Venti, Elos Venti 
Light a  samonabíjecí brokovnice XLR 
Waterfowler, modely sportovní pak koz-
lice Syren Magnus Sporting, Tempio 
Sporting a samonabíjecí XLR5 Sporting. 
Ukážeme si zde některé z nich.

Syren XLR5 Waterfowler
Samonabíjecí brokovnice Syren XLR5 

Waterfowler s plastovou pažbou v ka-
mufláži je údajně stavěna speciálně pro 
dámy k lovu kachen. Automatika zbra-
ně pracuje na osvědčeném principu 
využití tlaku plynů odvedených z vývrtu 
hlavně na píst pod hlavní. Zajímavostí je 
systém Puls Piston – pulzní píst, paten-
tované řešení plynového ústrojí všech 
brokových automatů Fabarm XLR. Ply-
ny přicházející do plynového válce tlačí 
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na píst složený ze dvou vzájemně po-
suvných dílů z  nerezu a  mosazi, mezi 
kterými je těsnicí plášť z měkkého, ale 
vysoce odolného plastu. Když plyny na-
razí na čelo pístu, zasouvá se přední díl 
do zadního a stlačuje polymerový plášť, 
který se tak rozpíná a  tře se o  vnitřní 
plochu válce. Finta je v tom, že čím větší 
navážka brokového náboje, tím víc se 
polymerový plášť stlačuje a  zároveň  
axiálně rozpíná, a tím více brzdí píst ve 
válci a  zpomaluje běh závěru. Výsled-
kem je autoregulace zpětného rázu 
závěru, který tak nepodléhá výkonu 
náboje. Zpětný ráz je proto stále subjek-
tivně mírnější, než by odpovídalo třeba 
dnešním vysoce rychlostním nontoxům.

Brokovnice Syren XLR Waterfowler 
je osazena 711 mm dlouhou hlavní, což 
napomáhá jejímu dobrému vyvážení. 
Hlaveň má klasický vývrt Fabarm Tri-
bore HP s  205 mm dlouhým táhlým 
kuželem (jeho průměr klesá z 18,7 mm 
na 18,4 mm) a  krátkou válcovou čás-
tí. Kužel zvyšuje rychlost brokového 
shluku. Sada pěti dlouhých vnitřních 
výměnných čoků EXIS HP (Cylinder, 

Brokový automat Syren XLR5 Waterfowler

Puls Piston Fabarm




